
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 021.5.2023 

Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

 z dnia 6 marca 2023 r. 

 

 

REGULAMIN  

KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ" W ROKU 2023 

W GMINIE GRODKÓW  

 

Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie oraz Gmina 

Grodków 

 

I. Cel konkursu  

1) Kultywowanie i popularyzacja tradycji regionalnych, propagowanie folkloru  

związanego ze Świętami Wielkanocnymi 

2) Pogłębianie więzi z regionem, 

3) Promocja dorobku kulturowego wsi,  

4) Integracja środowisk wiejskich, 

5) Popularyzowanie tradycji własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych 

6) Rozwijanie kreatywności, aktywności twórczej oraz umiejętności plastycznych w 

dziedzinie tradycyjnego bibułkarstwa 

7) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 

materiałów i technik jej wykonania oraz form zdobienia. 

 

II. Zakres przedmiotowy  

1) Na konkurs należy wykonać 1 palmę wielkanocną o wysokości od 1,5 m do max.             

3,5  m, która formą i użytym materiałem do jej wykończenia nawiązuje do tradycji 

własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych 

materiałów.  Palmy powinny nawiązywać do lokalnych miejscowych motywów 

charakterystycznych dla danej miejscowości, sołectwa, gminy. 

2) Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną palmę.  

 

III. Zgłoszenia  

1. W konkursie mogą wziąć udział: osoby indywidualne, sołectwa, szkoły, koła 

gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia oraz instytucje działające na terenie Gminy 

Grodków. 

2. Zgłoszenia za pomocą karty zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym  

terminie do dnia 20 marca 2023 roku do godz. 14.00 w Ośrodku Kultury                        

i Rekreacji w Grodkowie – aktualna siedziba – Stadion Miejski, ul. Sportowa 3, 

Grodków (dział administracji) 

3. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

IV. Kryteria oceny  

1. Komisja Konkursowa  oceniając palmy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:  

1) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) 

2) praca konkursowa powinna posiadać cechy palmy wielkanocnej: smukły bukiet 

3) różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, 

4) wykorzystanie wyłącznie tworzyw naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych 

dozwolone: witki wierzby, gałązki sosny, gałązki jałowca, gałązki trzciny, gałązki 

świerka, bazie, bukszpan, kwiaty bibułkowe, kolorowa bibuła, wstążki materiałowe, 

suszone trawy, suszone kwiaty, zioła, liście, zboża, borowina, słoma, papier, włóczka, 

drewno, piórka, 

Tradycyjnie powinny się znaleźć w palmie gałązki wierzbowe (symbol życia  

i zmartwychwstania) obsypane puszystymi baziami oraz inne tzw. rośliny wiecznie zielone 

(tuje, bukszpan, cis).  

Zabronione: tworzywa sztuczne, plastik, wstążki plastikowe 



5) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy. 

2. Komisja konkursowa jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i 

ostateczny. Przebieg prac Komisji jest udokumentowany w protokole. 

 

V. Przebieg konkursu  

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w korowodzie z palmą 

wielkanocną 02.04.2023 r., który wyrusza spod kościoła św. Michała Archanioła 

w Grodkowie, po mszy świętej, która zostanie odprawiona o godz. 8.30. 

2. Komisja konkursowa ocenia palmy. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu trwania konkursu 

do godz. 13:00, 

4. Palma pozostaje własnością wykonawcy, a po wręczeniu nagród  

i zakończeniu Jarmarku Wielkanocnego powinna zostać zabrana przez właściciela. 

  

VI. Nagrody  

Dla 3 najwyżej ocenionych palm organizator przewiduje nagrody. 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

.  

VII. Postanowienia końcowe  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu jeśli nie 

wpływa to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu, 

3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

regulaminu. 

 

 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:  

p. Wiesławem Dubaniowskim tel. 77 415 53 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jarmark Wielkanocny  

Grodków, 2 kwietnia 2023 r. 

 

Konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” 2023 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

Uczestnik konkursu/nazwa jednostki 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Krótki opis palmy  (np. materiały wykorzystane do przygotowania itp) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…........................................................................................................................................…… 

…........................................................................................................................................…… 

 

 

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań 

statutowych realizowanych przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie zwanego dalej „OKiR”, należytego wykonania 

zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć OKiR, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), OKiR informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, ul. Kasztanowa 16, 49-200 

Grodków, reprezentowany przed Dyrektora, adres email: dyrektor@okir.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie jest Pani Agata Wagner, adres e-

mail: agatawagner@onet.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 

a) wykonania zadań OKiR i innych prawnych obowiązków, w tym umownych OKiR (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów OKiR (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie 

zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych 

https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
https://soksuwalki.eu/wp-content/uploads/2018/05/Rozporz%C4%85dzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf
mailto:agatawagner@onet.pl


usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania 

marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 

a) przez czas wykonania zadań OKiR i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub 

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub 

c) przez czas, w którym OKiR może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań 

statutowych lub obowiązków prawnych; 

5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na 

współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam 

pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a 

świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym 

umownych; 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych, 

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 

e) prawo przenoszenia danych, 

f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez 

Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas 

zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i 

wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z konkursem oraz przyjmuję do wiadomości, 

że administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Kultury i rekreacji w Grodkowie, 49-200 Grodków, mój wizerunek oraz dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z konkursem, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz na stronach internetowych. 

 

 

                                                                          ……………………………………….. 

             ( podpis) 

 

 

Wypełnioną kartę należy przesłać lub przynieść do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

– aktualna siedziba – Stadion Miejski w Grodkowie, ul. Sportowa 3, do dnia 20 marca 2023 r.  

 


